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Informace 

Opět moc děkujeme všem rodičům a prarodičům za pomoc (pečení, smažení a 
dodávka zboží)  při přípravě jarmarku.  
 

 6. 6. – informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – od 16.00 hod 

 10. 6. – ukončení činnosti zájmových kroužků a volnočasových 
aktivit 

 Do 21. 6. Zaplatit částku 1 000,- Kč na školní pomůcky na příští 
školní rok (výtvarné potřeby, prac. sešity) 

 28. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2018/19 – předpokládaný 
konec do 9.00 hod 

Akce, 
pomůcky 

 7. 6. – Festival dětské knihy – listování „Šmodrcha“ – děti si v batůžku přinesou AJ, penál, 
svačinu, pití, drobné kapesné 

 14. 6. – termín pro odevzdání kompletních herbářů 

 24. 6. – vybírání učebnic, klíčků a vyklizení šatních skříněk 

 28. 6. - předání vysvědčení za školní rok 2018/19  
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!!! Od 12. 6. budou dětem zadány závěrečné písemné práce!!! 

 Závěrečné opakování učiva 4. ročníku 

 Čtenářský deník – termín odevzdání 19. 6. 
 

 Závěrečné opakování učiva 4. ročníku 
 

 Na louce – rostliny a živočichové, shrnutí 

 U vody – rostliny a živočichové 

 Opakování učiva 4. ročníku 

 

 Na počátku vlády Habsburků – Ferdinand I. Habsburský, renesance, Rudolf II. 

 České země po bitvě na Bílé hoře -  třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, baroko 

 Císařovna Marie Terezie, císař Josef II. 

 Opakování učiva 4. ročníku 
 

 Skupina paní učitelky I. Sedlářové – Unit 8 – Stories and heroes – dokončení, kontrolní 
test, závěrečné opakování 
                      

 Skupina paní učitelky J. Pavelčákové – Unit 8 –  Stories and heroes – dokončení, kontrolní 
test, závěrečné opakování 

 

 Skupina paní učitelky D. Farské –  Unit 8 –  Stories and heroes – dokončení, kontrolní test 
(gramatika a slovní zásoba), závěrečné opakování 

Domácí 
úkoly 

 Kontrola a plnění domácích úkolů dle zápisů v úkolníčku.  
 Čtení knihy dle vlastního výběru na pokračování a zápis přečtených knih do čtenářského 

deníku – termín odevzdání 19. 6. 
 Nachystat učebnice k vrácení – vygumovat, zalepit, případně sundat obal. Dle míry 

poškození bude případně vyčíslena finanční náhrada – výběr učebnic 24. 6. 
 Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz; 

www.proskoly.cz  

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.proskoly.cz/

